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RESUMO

A Constituição Federal de 1988 consolidou diversas garantias individuais e coletivas ampliando os direitos de cidadania. Com efeito, o 
reconhecimento jurídico desse amplo leque de direitos coletivos não alcançou estatura constitucional exclusivamente como resultado da 
articulação dos interesses dos partidos políticos e do Poder Constituinte que atuaram no campo político. Ao contrário, a participação dos 
movimentos sociais no período pré-constituinte foi fundamental para o reconhecimento de tais direitos no âmbito constitucional como também 
para a efetivação desses mesmos direitos na vida social. Nesse contexto, o estudo parte da premissa de que o texto constitucional de 1988 não foi 
resultante de um projeto político longamente amadurecido cujo consenso em tono das propostas foi construído paulatinamente no espaço 
público. Em verdade, a Constituição é corolário de uma coalização de forças díspares resultantes do processo democrático iniciado no período 
antecedente, que em muito influenciou na consolidação da agenda temática como também na formação da vontade do legislador constituinte. 
Neste cenário, a atuação dos movimentos sociais foi fundamental para a consolidação dos direitos e garantias individuais e do reconhecimento 
das minorias étnicas, defesa do meio ambiente entre outros interesses dos grupos sociais no campo jurídico. No entanto, na década de 90 as 
lideranças dos movimentos sociais, após identificarem práticas sociais excludentes e discriminatórias em diversos segmentos da sociedade 
brasileira, assimilaram que a maioria das normas constitucionais que reconheceram os denominados novos direitos não os tornava efetivos na 
vida social, o que provocou um rearranjo na articulação das demandas dos movimentos sociais, que se deslocaram da representação política e do 
partidarismo para o Poder Judiciário através dos próprios instrumentos processuais assegurados no texto constitucional. O estudo tem como 
objetivo investigar as possíveis causas do redirecionamento das demandas contemporâneas dos movimentos sociais para o Poder Judiciário e em 
que medida as decisões judiciais com ampla repercussão social, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, são influenciadas pela atuação dessas 
coletividades. Nesse sentido, o recorte da pesquisa volta-se para a análise das decisões monocráticas dos relatores e acórdãos de ações 
constitucionais, cujo objeto tangencie as demandas dos movimentos sociais, identificando em que grau os argumentos dos grupos sociais foram 
incorporados ao longo do processo decisório. O objetivo secundário é analisar as representações sociais dos ativistas e líderes dos movimentos 
sociais sobre a influência dos grupos sociais no processo decisório conduzido pelos Ministros do Supremo Tribunal Federal. Por outro lado, 
pretende-se analisar, a partir da percepção dos ativistas, se o deslocamento gradual do debate público das instituições políticas para o Poder 
Judiciário contribui para ampliação das conquistas sociais dos grupos envolvidos e, também, para a inclusão social dos segmentos sociais em 
situação de vulnerabilidade. A metodologia aplicada na pesquisa foi qualitativa-documental e complementada por entrevistas de ativistas sociais, 
semiestruturada, sobre o conteúdo documental analisado. Para se alcançar, do ponto de vista metodológico, os resultados pretendidos, serão 
selecionados uma amostra de ações judiciais constitucionais julgadas pelo Supremo Tribunal Federal para identificar a influência dos movimentos 
sociais no processo de formação da decisão judicial nestas mesmas ações. Os resultados obtidos sugerem que nos casos em que o julgamento 
envolve direitos humanos ou questões com forte conteúdo moral ou sociológico, a abertura dialógica é mais intensa onde se percebe, direta ou 
indiretamente, certa influencia da atuação dos movimentos sociais e da sociedade civil. Entretanto, o mesmo não se verifica quando o julgamento 
envolve temas políticos ou técnicos.
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